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PROJEKTOVÁ PRÁCA  NA TÉMU OHEŇ- DOBRÝ SLUHA A ZLÝ PÁN 

TÉMA 

OHEŇ- DOBRÝ SLUHA A ZLÝ PÁN 

 

ROČNÍK 

Chémia 7. ročník 

ICED 2 

CIELE 

Hlavným cieľom projektu je: 

 poznať vlastnosti látok, podmienky horenia látok, 

 zvládnuť zásady bezpečnej práce s horľavinami, 

 poznať príčiny vzniku požiarov,  

 poznať princípy hasenia látok, 

 vedieť telefónne čísla jednotlivých záchranných 

zložiek, 

 spôsoby likvidácie požiarov, 

 vedieť poskytnúť prvú pomoc pri popáleninách, 

 uskutočniť experimenty súvisiace s horením 

a poukázať na úlohu kyslíka pri horení 

 

  

VSTUP- čo žiak ovláda 

Žiaci ovládajú : 

 jednoduchú chemickú aparatúru  

 majú  základné vedomosti o prebratom učive zo 6. ročníka Látky okolo nás 

 vlastnosti kyslíka 

 vlastnosti vody 

 poznajú  a dodržiavajú  zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, vedia  

používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný štít  

 poznajú pomôcky používané pri vykonávaných laboratórnych prácach a vedieť 

správne zostaviť zručnosti potrebné pre prácu s počítačom 

 

KOMPETENCIE- čo chceme u žiaka rozvíjať 

      Komunikácia v materinskom jazyku  

 žiaci sa pri práci na projekte a pri jeho prezentácií učia formulovať a vyjadrovať 

svoje myšlienky, fakty a názory v ústnom prejave pri vzájomnej komunikácii 

medzi sebou, ako aj v písomnom prejave pri príprave záverečného dokumentu 

 pracujú s rôznymi zdrojmi informácií – časopisy, internet, učia sa v nich 

orientovať, triediť ich a vyberať podstatné 

 



Matematická kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky 

 žiaci sa učia správne používať a zaobchádzať s technickými nástrojmi a 

laboratórnymi pomôckami a prístrojmi 

Digitálna kompetencia 

 žiaci vyhľadávajú, zhromažďujú a triedia poznatky o horení, horľavých látkach 

a spôsobe hasenia látok, spracovávajú informácie a vytvárajú výstup zo 

získaných informácií 

Naučiť sa učiť 

 projektová metóda umožňuje jednotlivci organizovať si svoje vlastné učenie sa, 

posúdiť svoju vlastnú prácu a v prípade potreby vyhľadať poradenstvo u 

rodičov, učiteľov, ale aj u odborníkov z praxe 

Spoločenské a občianske kompetencie 

 pri práci na projekte je treba byť tolerantný voči svojim spoluriešiteľom, 

rešpektovať ich názory, ale vedieť vyjadriť aj odlišné stanoviska a obhájiť ich 

 žiaci sa učia robiť kompromisy, tolerovať a pracovať na spoločnom produkte. 

 

METÓDY A FORMY  

SLOVNÉ METÓDY 

 metóda rozhovoru, kde žiaci uplatňujú získane vedomosti, poznatky, formulujú 

otázky a vyslovujú možnosti riešenia k problematike súvisiace s horením 

a prevenciou vzniku požiarov 

 diskusia o výsledkoch projektu, žiaci argumentujú, vyslovujú svoje stanoviská 

k výsledkom 

 písaný prejav žiaci využívajú pri odovzdávaní priebežných výsledkov a pri 

vypracovaní záverečnej práce projektu 

 grafický prejav pri tvorbe schém pre lepšie utriedenie získaných údajov 

 

        PRAKTICKÉ METÓDY  

 žiaci uskutočňujú laboratórne cvičenia v školskom laboratóriu – napr. dokazujú 

aké látky sú horľavé, nehorľavé, spôsob hasenia látok  

 

        FORMY 

        Individuálna práca žiakov: 

 žiaci riešia úlohy samostatne - získavajú informácie k téme projektu: zisťujú 

vlastnosti látok v domácnosti, informácie o látkach z etikety, pozorujú deje pri 

horení látok v domácnosti a zapisujú akým spôsobom prebieha horenie látok 

        Skupinová práca žiakov:  

 žiaci sa rozdelia do skupín, pričom každá skupina pracuje na vlastných 

čiastkových úlohách: zbieranie údajov, pozorovanie látok v domácnosti, 

pozorovanie dejov prebiehajúcich pri horení, získavanie informácií o hasení 

látok,  tvorba prezentácií  



        Spoločná práca žiakov:  

 plánovaná prednáška s veliteľom hasičského zboru. Porovnávanie, hodnotenie a 

vyvodzovanie spoločných záverov na tému Oheň- dobrý sluha a zlý pán.   

    PROSTRIEDKY 

    Pri práci na projekte využívame materiálne prostriedky výučby:  

    Učebné pomôcky  

 školské učebnice, učebné texty, odbornú literatúru, návody k chemickým 

experimentom 

    Didaktická technika  

 dataprojektor, interaktívna tabuľa 

 fotoaparát na tvorbu fotodokumentácie  

 počítač s pripojením na internet - pre vyhľadávanie, spracovanie a vytvorenie 

výstupov- prezentácií na zvolenú tému  

Výučbové priestory 

 odborná učebňa s príslušným laboratórnym vybavením 

 

 

 

 

 

 

ÚVOD (Motivácia) 

Motivačná aktivita č. 1        

Chemický experiment- výroba látok –kyslík a oxid uhličitý- opakovanie učiva 6. 

ročník 

Učiteľ využije vedomosti žiakov zo 6. ročníka o vlastnostiach látok a zadá úvodný 

problém nájsť rozdiel medzi dvoma chemickými látkami – kyslíkom a oxidom uhličitým  

pri motivačnom experimente „Tajomstvo horiacich sviečok“  

 

 



 

 

Motivačná aktivita č. 2 

Pozoruj látky a ich vlastnosti. 

Látka Skupenstvo Vzhľad Zápach  Správanie 

v plameni 

papier     

drevo     

olej     

lieh     

zemný plyn     

 

Na základe tejto tabuľky žiaci sledujú, ktoré látky sú horľavé, ktoré nehorľavé 

a budú si zapisovať ich vlastnosti. 

Zadefinovanie pojmov: 

1. Čo je horenie? 

2. Čo je plameň 

3. Aké sú podmienky horenia 

4. Požiar a jeho hasenie 

 

5. Skupinová práca žiakov a prezentácia spracovaných zistení 

Zadanie úlohy:  

 členovia skupiny získajú informácie k téme vznik požiaru a jeho hasenia 

z dostupných zdrojov 

 zhromaždia informácie o hasiacich prístrojoch na škole, (každá skupina si 

vyberie jeden určitý druh) ich umiestnenie a účele použitia podľa štítkoch  na 

prístrojoch, preskúmanie školského požiarneho plánu a požiarno-poplachových 

smerníc 



Následne nastáva triedenie, výber najvhodnejších informácií a diskusia k získaným   

výsledkom a zhrnutie vybraných poznatkov do podoby prezentácie PowerPoint. 

 

 

 

 

 

 


